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DIY

Malvin by

V isnet ta s word t tre ndy it- stuk. D e vis net tas van o nze
o ma ’s str ik t h o e la ng er ho e m e er m ens en in haar net ten.
Ze is mu lti inzetb a ar vo or j e lunchp akket, vo or kleine
b o o d sc h a p p e n in d e (s up er) m arkt of j ust for fun op het
stra n d . I n e e n mu m van tij d brei, haak of kno op j e
d eze ta s in j o uw favo riete kleur
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benodigdheden
• 51 m macramétouw (Ø 5 mm):
16 touwen van 3 m en 2 touwen van 1,5 m

gebruikte knopen
Weitasknoop
1. Neem met de linkerhand het rechter touw losjes achter langs de
2 middelste touwen vast. Leid met de rechterhand het linker touw
eronder, en haal het vóór de middelste touwen door de lus rechts.
2. Hou datzelfde uiteinde van touw 1 voor de middelste touwen en
vorm zo een lus, waar je het uiteinde van het 4de touw achterom
de middelste touwen opnieuw doorhaalt.
3. Trek de knoop aan beide uiteinden zachtjes aan.

werkbeschrijving

3 m x 16

1
Knip 16 stukken touw van 3 meter lang.

Vouw 1 stuk touw (van de 16 stukken) dubbel in de
lenght en haal de 2 (rafel)uiteinden van het touw
samen door de lus zodat je een ‘cirkeltje’ bekomt.
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Vouw de 15 andere stukken touw ook dubbel en
knoop ze rond het ‘cirkeltje’ door de uiteinden
door de lus te halen (rond het cirkeltje) en aan
te trekken.

Wanneer je alle touwen rond het cirkeltje geknoopt hebt, trek je de cirkel aan zodat alle
knopen dicht op elkaar zitten.
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2
Maak per 4 touwtjes een weitasknoop. Ga door
naar de volgende rij knopen en wissel af van
touwtjes zodat de weitasknopen geschrankt
zijn.
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Doe dit tot je 8 rijen hebt.
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10 cm

3
Knip alle resterende touwen af op gelijke hoogte. Je houdt ongeveer 40 cm touw over. Neem 2
keer 2x 8 touwtjes bij elkaar voor de handvaten.
Je kan de uiteinden een stukje samenvlechten
(zoals bij het beige tasje) of je kan de uiteinden
gewoon zo laten (zoals bij het roze tasje). Leg
de uiteinden van telkens 2x 8 touwtjes ongeveer 10 cm over elkaar. Plak ze eventueel vast
met plakband zodat ze goed samenblijven.

1m

10 cm

Neem een stuk touw van 1,5 m en leg dit evenwijdig met de richting van de touwen. Hou 10 cm
over aan de ene kant en maak een lus/bochtje
aan de andere kant van het ‘toekomstige’ handvat (op ongeveer 20 cm) en kom terug naar de
ene kant. Er ligt ongeveer 1 m touw voorbij het
eerste stukje 10 cm.

Met het langste deel omwikkel je de uiteinden
en de draad tot je de gewenste width handvat
hebt. Het uiteinde van de draad (waarmee je
omwikkeld hebt) haal je door de lus. Trek aan
het andere uiteinde (stukje touw van 10 cm),
zodat je de draad aantrekt en een knoop maakt.
Knip de uiteinden af.
Herhaal deze bewerking voor het andere handvat.
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